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CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS 
SEBRAE

CHAMADA PÚBLICA 08/08

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –
SEBRAE em parceria com a Associação Nacional de Entidades 
Promotoras de Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC, comunica e 
convoca Entidades Públicas e Privadas que mantém incubadoras de 
empresas em operação a apresentarem propostas para obtenção de 
apoio técnico e financeiro. 

Brasília, 27 de agosto de 2008.
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1. OBJETO DA CHAMADA

Esta Chamada constitui-se numa ação efetiva do SEBRAE em parceria com a 
ANPROTEC com o objetivo de selecionar propostas apresentadas por incubadoras 
de empresas que visem a prestação de serviços de atendimento empresarial, fora 
do ambiente de empresas em processo de incubação.    

Escopo da Chamada

Para atender a presente Chamada, os projetos apresentados deverão contemplar as 
condições estabelecidas no documento referencial em anexo. 

2. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

Para participação da presente Chamada, as incubadoras devem atender aos 
seguintes requisitos:

 Ser associada à ANPROTEC;

 Ter no mínimo 04 anos em operação;

 Ter pelo menos 5 empresas incubadas;

 Ter graduado empresas;

 Ter gerente em regime de dedicação exclusiva, contratado pela instituição 
gestora/mantenedora da incubadora;

 Na apresentação da proposta oferecer como contrapartida estrutura física 
adequada para prestação de serviços de atendimento empresarial, conforme 
documentos referência em anexo;

 A incubadora deverá assumir o compromisso que se selecionada utilizará o 
Sistema de Acompanhamento de Parques Tecnológicos e Incubadoras – SAPI da 
ANPROTEC para manter atualizado o sistema de informações de desempenho de 
sua atuação; 

 Desenvolver ou já ter desenvolvido projetos/ações em parceria com o 
SEBRAE de seu Estado.

3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Entidades públicas e/ou privadas, sem fins lucrativos, que possuam incubadoras de 
empresas em operação e que se enquadrem nas condições de participação da 
presente Chamada.

4. NATUREZA DO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO

4.1 Da Natureza

Os recursos desta Chamada, no valor de até R$10.800.000,00 (dez milhões e 
oitocentos mil reais), são oriundos do orçamento da Unidade de Acesso à Inovação 
e Tecnologia nos anos de 2009 e 2010.
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4.2 Número de propostas apoiadas

Serão apoiadas pela presente Chamada um total de até 60 (sessenta) propostas de 
projetos, sendo no mínimo 50% dos projetos destinados a incubadoras das regiões 
Norte, Nordeste e Centro Oeste.

4.3 Da distribuição dos recursos aportados

As propostas aprovadas com base nessa Chamada serão apoiadas financeiramente 
em duas fases e serão repassados ao proponente em duas parcelas distintas.

1ª fase – período de apoio de 06 (seis) meses com aporte de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais).

2ª fase – período de apoio de 12 (doze meses) com aporte de até R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais), vinculados ao atendimento previsto no Plano de Trabalho.

ATENDIMENTO 
MÍNIMO/ ANO

REGIÃO AÇÃO
META

MÍNIMO/ANO Pessoa 
Física

Pessoa 
Jurídica

Palestras Gerenciais 48 palestras 576 288
Treinamento Gerencial 24 treinamentos 384 192

Centro-
Oeste, Norte 
e Nordeste Consultorias Gerenciais 36 consultorias 72 36

Palestras Gerenciais 192 palestras 3.840 1.920
Treinamento Gerencial 96 treinamentos 2.304 1.152Sudeste
Consultorias Gerenciais 108 consultorias 216 108
Palestras Gerenciais 144 palestras 2.304 1.152
Treinamento Gerencial 72 treinamentos 1.440 720Sul
Consultorias Gerenciais 72 consultorias 144 72

* Número de pessoas (físicas ou jurídicas) atendidas                                
Anexo 2 – Plano de Trabalho, Definição de Metas Quantitativas e Qualitativas

Nota: A contratação da segunda fase esta condicionada aos resultados 
obtidos nas avaliações de desempenho efetuadas pelos técnicos do SEBRAE 
durante a primeira fase.

5. ITENS FINANCIÁVEIS

Os recursos previstos nesta Chamada deverão ser utilizados nos seguintes itens de 
despesas:  

 remuneração de horas técnicas no desenvolvimento de ações de informação 
(produtos e serviços SEBRAE; utilidade empresarial e de interesse              
das  MPEs), treinamentos empresariais, palestras gerenciais e consultoria em 
gestão empresarial;

 Despesas de deslocamento interna (gasolina, táxi, etc); e
 Folheteria (divulgação das ações e/ou calendário de atendimento na 

comunidade, bairro, etc).
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6. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS

Os recursos previstos na presente Chamada não poderão ser utilizados para 
investimento em ativos fixos, compra de imóveis, reforma estrutural de imóveis, 
compra ou locação de veículos, aluguel de imóveis, pagamento de salários ou de 
complementação salarial de técnicos do quadro de pessoal permanente das 
entidades beneficiadas.

7. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1 Da Identificação

A proposta deverá ser identificada pelo seu Código da Chamada 08/2008 . 

7.2 Da Elaboração

As entidades proponentes deverão utilizar o roteiro, disponibilizado em meio 
eletrônico, para elaboração da proposta, encontrado no site: www.sebrae.com.br

7.3 Da Apresentação

As propostas para participação do processo de habilitação deverão ser enviadas ao 
SEBRAE Nacional até às 18:00 h do dia 14 de novembro de 2008, uma via em  CD 
e uma via impressa devidamente rubricada e assinada pela proponente.

7.4 Do Prazo de Execução

As propostas terão prazo de execução de 06 (seis) meses, após assinatura do 
convênio, prorrogáveis por mais 12 (doze) meses condicionada à avaliação de 
desempenho e resultados obtidos na primeira fase, de acordo com o seu plano de 
trabalho e cumprimento das metas estabelecidas.

Nota: A prestação de contas final da entidade beneficiada, no que se refere aos 
recursos liberados pelo SEBRAE, deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias 
após o encerramento do convênio, obedecendo a normas e regras 
estabelecidas pelo SEBRAE para esse fim. 

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

8.1 Da habilitação da Incubadora

Avaliação da infra-estrutura apresentada pela incubadora para prestar serviços de 
atendimento empresarial e verificação do atendimento dos requisitos mínimos 
necessários para implementação e operacionalização das ações propostas.

Essa etapa é eliminatória. As incubadoras que cumprirem essa etapa serão 
notificadas para se agendarem para a etapa de capacitação e etapa de 
enquadramento.
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As incubadoras serão avaliadas quanto a sua Capacidade Técnica de Atendimento, 
por meio de análise de portifolio de produtos e serviços oferecidos e análise do 
curriculum da equipe técnica envolvida. 

8.2 Da Capacitação de Enquadramento

As incubadoras aprovadas na etapa de habilitação deverão se apresentar para uma 
capacitação em data a ser definida pelo SEBRAE, onde serão trabalhados os 
procedimentos de implantação, operacionalização e prestação de serviços.

A partir desta capacitação as habilitadas deverão apresentar proposta complementar 
contendo seu Plano de Trabalho de atendimento num prazo de 30 dias. O Plano de 
Trabalho e projeção de metas deverá ser entregue ao SEBRAE estadual sendo uma 
via impressa com suas páginas rubricadas e assinadas pelo proponente e uma via 
em meio eletrônico (disquete ou CD).  

8.3 Do Julgamento das Propostas

O julgamento das propostas apresentadas, em resposta a esta Chamada, será 
efetuado por uma comissão constituída pelo SEBRAE e ANPROTEC, 
especificamente para esse fim. 

As propostas serão julgadas e classificadas segundo o somatório dos critérios de 
“classificação x pesos”.

8.4 Dos Critérios

1ª Etapa - Habilitação

Critérios Obrigatórios 

1. Atendimento aos objetivos e especificações desta Chamada

2. Apresentação do Roteiro de proposta da Chamada.

3. Apresentação de infra-estrutura física disponível para a operacionalização do 
Serviço de Atendimento Empresarial de acordo com documento referencial em 
anexo. 
4. Apresentação de seu Sistema de Gestão

2ª Etapa – Seleção das Propostas

Critérios de Classificação Pesos

1. Apresentação de Plano de Trabalho com metas quantitativas e 
qualitativas definidas

3

2. Apresentação de curriculum, perfil e habilidades da equipe técnica 
envolvida no projeto

3

3.  Parcerias firmadas e Contrapartidas locais – fontes de recursos.
2

4. Infra-estrutura oferecida 3

5. Apresentação de contrapartida de no mínimo 50% do valor aportado pelo 
SEBRAE 

3
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Nota: 
1 – A contrapartida pode ser apresentada sob a forma de valor econômico, em 
ate 70% do valor total da contrapartida.
2 – Os critérios de classificação para análise das propostas receberão notas de 
0 a 5.

8.5 Da Classificação

Serão habilitadas as propostas que:

 Atenderem a todos os requisitos dos critérios obrigatórios;

 Forem apresentadas conforme roteiro específico.

8.6 Do Desempate

O desempate ocorrerá em função da maior contrapartida local

9. SELEÇÃO DOS PROJETOS

Serão selecionadas as propostas que alcançarem a pontuação mínima definida pelo 
comitê de análise técnica e priorizada as que obtiverem o maior número de pontos 
em ordem decrescente, observado a distribuição regional.

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados serão disponibilizados no site do SEBRAE a partir do dia 01 de 
dezembro de 2008.

11. CONTRATAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

11.1 Da Contratação

O SEBRAE selecionará e repassará os recursos às entidades aprovadas no 
julgamento das propostas mediante convênio a ser firmado entre o Sistema 
SEBRAE ou ANPROTEC, caso não seja possível por meio do SEBRAE UF, e a 
entidade proponente do projeto aprovado.

Os recursos serão repassados às entidades proponentes contempladas após a 
assinatura do respectivo convênio, desde que não haja nenhum impeditivo junto à 
gestora da incubadora, tais como convênios em aberto, prestação de contas, 
documentação, etc.

11.2 Do Acompanhamento e Avaliação

Os projetos contratados serão acompanhados e avaliados pelas equipes técnicas e 
de Auditoria do SEBRAE e SEBRAE – UF e da ANPROTEC.

Para tanto, as entidades conveniadas deverão encaminhar mensalmente ao 
SEBRAE-UF e a ANPROTEC um relatório técnico/financeiro de acordo com modelo 
proposto pelo SEBRAE Nacional, e disponibilizar a qualquer momento que se fizer 
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necessário, informações relacionadas com as atividades da proposta. Para este 
processo as incubadoras disponibilizarão também as informações no SAPI da 
ANPROTEC.

12. CRONOGRAMA - Datas Limites

Ações Datas

Lançamento da Chamada 08/2008 outubro de 2008

Apresentação das propostas no SEBRAE até às 
18:00h.

Até 14 de novembro de 2008

Análise das Propostas e Habilitação Até 30 novembro de 2008

Notificação para incubadoras selecionadas para a 
Capacitação 

01 de dezembro de 2008

Capacitação 
De 10 de janeiro a 27 de 
fevereiro de 2009

Entrega do Plano de Trabalho 15 de abril de 2009

Análise das propostas e enquadramento
De 20 de abril a 15 de maio de 
2009

Divulgação dos resultados Dia 20 de maio de 2009

Assinatura dos Convênios Até 30 de julho de 2009

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Após o encerramento do prazo da entrega da proposta, até dia 14 de novembro
de 2008, nenhuma outra será recebida pelo SEBRAE, bem como não serão aceitos 
quaisquer adendos ou informações suplementares àquela apresentada. 

13.2 A proposta deverá ser apresentada por uma única entidade proponente, que 
será responsável por todas as atividades a serem executadas.

13.3 A entidade proponente contemplada será a responsável pelas ações 
programadas e prestação de contas dos recursos recebidos ao Sistema SEBRAE.

13.4 Ao SEBRAE se reserva o direito de remanejar os saldos financeiros que não 
forem utilizados em sua totalidade, bem como o número total de propostas 
contempladas.

13.5 As entidades contempladas pela presente Chamada, não poderão alterar novas 
rubricas no plano de trabalho durante a execução da proposta.

13.6 No período de execução as entidades contempladas pela presente Chamada 
poderão solicitar, por escrito, ao SEBRAE a realocação de recursos entre rubricas, 
caso necessário, com as devidas justificativas. Caberá ao Sistema SEBRAE a 
análise e deliberação. 

13.7 Os valores dos recursos a serem concedidos poderão ser diferentes dos 
solicitados nas propostas, em função de cortes ou remanejamentos propostos pela 
Comissão Julgadora.
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13.8 Dos resultados apurados pela Comissão Julgadora, não caberão quaisquer 
recursos ou apelação pelas Entidades proponentes.

13.9 As entidades proponentes deverão estar com suas obrigações fiscais e 
tributárias regularizadas.

13.10 A qualquer tempo, a presente Chamada poderá ser revogada ou anulada, em 
parte ou em sua totalidade, por interesse do SEBRAE, sem que isto implique no 
direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza.

14. CONTATOS PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

Endereço: SEPN 515, Bloco C – Loja 32 – CEP 70770-900 – Brasília/ DF

                   Unidade de Acesso à Inovação e Tecnologia

Telefone: (61) 3348.7218

e-mail - edital.incubadora@sebrae.com.br
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Anexo Glossário

Termo de Referencia

Para melhor entendimento desse documento, o SEBRAE adotou as seguintes 
definições:

Atendimento Empresarial: É a relação do SEBRAE com seu cliente (pessoa física 
ou jurídica), de forma individual ou coletivamente, apoiando na criação e no 
desenvolvimento de negócios, por meio de informações técnicas, consultorias, 
capacitações, palestras, dentre outros.

Entidade Proponente: Instituição gestora/mantenedora da Incubadora de 
Empresas, que responde pelas atividades desenvolvidas bem como por suas 
aplicações financeiras.

Consultoria: Serviços temporários de assessoramento prestados por pessoas 
físicas ou jurídicas, envolvendo conhecimentos técnicos especializados, 
pressupondo vínculo transitório entre as partes, onde se busca identificar as 
necessidades do cliente, e recomendar soluções no âmbito dos produtos do 
SEBRAE, ou de outras instituições existentes no mercado, apoiando inclusive sua 
implementação. 

Contrapartidas locais: Conjunto de apoios fornecidos às iniciativas pelos órgãos e 
instituições públicas e privadas e organizações não-governamentais do local 
(cidade, município e região).

Cursos Gerenciais: Processos educacionais, onde se busca por meio de recursos 
institucionais desenvolver e aprimorar conhecimentos, atitudes e habilidades 
gerenciais, com vistas a suprir necessidades dos clientes atendidos. No âmbito do 
SEBRAE são considerados cursos apenas as atividades com 12 ou mais horas de 
duração.

Incubadoras de Empresas: São mecanismos que estimulam a criação e o 
desenvolvimento de micro e pequenas empresas industriais ou de prestação de 
serviços, de base tecnológica ou de manufaturas leves por meio da formação 
complementar do empreendedor em seus aspectos técnicos e gerenciais e que, 
além disso, facilitam e agilizam o processo de inovação tecnológica nas micro e 
pequenas empresas.

Palestras Gerenciais: São atendimentos feitos presencialmente, com ênfase na 
oferta de informações sobre questões técnicas (gestão, produção e mercado) que 
podem ser respondidas a partir de conteúdos disponíveis no SEBRAE ou na 
Incubadora.

Plano de Trabalho: É o processo de identificação e estabelecimento de objetivos, 
metas e ações, devendo ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e 
temporais. Através dos objetivos e ações propostas, deve-se identificar quais os 
resultados esperados com a conclusão das ações propostas.


